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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate, examine and analyze how the employees 
competence and how the performance of civil servants population and civil registration 
district west of Bandung. Well as the influence of employee competencies, how to 
influence work motivation and discipline partially and simultaneously work on the 
performance of employees in the department of population and civil registration. 

The research done on service population and civil registration district west of 
Bandung . population in this study are civil servants and civil registration district west of 
Bandung totaled 59 civil servants. 

The method used in this study using path analysis, descriptive analysis and 
verification and processing using SPSS version 19.0 . 

Based on the results of data processing result that competence variable (X1) has a 
direct influence by 9,37%, the indirect effect through its relationship with motivation (X2) 
of 8,57%, the indirect effect through labor discipline (X3) by 2,82% and the total effect is 
equal to 20,80%. Variable motivation (X2) has a direct influence by 32,17%, the indirect 
effect through its relationship with competence (X1) of 8,57% and an indirect effect 
through labor discipline variable (X3) of 3,67% , bringing the total impact of 44 ,40% . 
Variable labor discipline (X3) has a direct influence by 3,66% whereas the indirect 
influence through his relationship with competence (X1) by 2,82% and the indirect effect 
through motivation (X2) of 3,67% so that the total effect of 10,10 %. 
Keywords: employee competence , work motivation, work discipline and employee 
performance 

 
A. LATAR BELAKANG  

Masyarakat menginginkan peranan aparatur pemerintah dapat menjalankan tugas-
tugas pelayanan secara optimal. Tumpuan dari harapan-harapan itu sendiri kini lebih 
tertuju pada institusi pemerintah daerah agar dapat mewujudkan kepemerintahan yang 
baik (good governance).  

Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah Kabupaten pemekaran dari 
Kabupaten Bandung yang baru dibentuk dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Kabupaten Bandung barat di Propinsi Jawa Barat. Kepemerintahan 
yang baik (good governance) dapat menjadi kenyataan dan sukses apabila didukung oleh 
aparatur yang memiliki profesionalisme tinggi dengan mengedepankan terpenuhinya 
akuntabilitas dan responsibilitas publik, yakni dengan menekan sekecil mungkin 
pemborosan penggunaan sumber-sumber keuangan pemerintah (negara) dan juga 
sekaligus memperkuat peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai fondasi 
untuk melaksanakan tugas-tugasnya (Islami, 2001:3). 

Selanjutnya menurut Islami (2002:14-15), akuntabilitas dan responsibiltas publik 
pada hakikatnya merupakan standar profesional yang harus dicapai/dilaksanakan aparat 
pemerintah dalam memberikan pelayanan dengan daya tanggap yang tinggi sesuai 
aspirasi masyarakat secara bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya. 
Keberhasilan pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat 
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memiliki relevansi dengan uraian tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab para aparatur  
yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan desentralisasi 
kewenangan dari Bupati. 

Berkenaan dengan fenomena di atas, terdapat beberapa permasalahan umum yang 
menyangkut kondisi aparatur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Bandung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni: pertama, masih relatif 
rendahnya  dalam kemampuan berkomunikasi dan penguasaan informasi secara global 
untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan; kedua,  belum mampunya 
setiap aparatur mengimplementasikan pertanggungjawaban secara penuh (personal 
accountability) sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; ketiga, lemahnya akselerasi  
penyelesaian tugas pekerjaan yang dapat mengakibatkan penundaan waktu; keempat, 
masih lemahnya kemampuan menyusun agenda kegiatan yang memprioritaskan 
kebutuhan penunjang kerja bagi perangkat daerah otonom yang bersifat best practice; 
dan kelima, belum mampunya membuat jejaring kolaborasi (net working) dengan 
dinas/instansi perangkat otonom terkait dalam menyusun agenda kerja untuk 
mendukung kelancaran tugas-tugas Bupati. Dari uraian tersebut di atas, Peneliti tertarik 
untuk meneliti mengenai “Pengaruh Kompetensi Pegawai, Motivasi Kerja dan Disiplin 
Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten 
Bandung Barat”. 

 
B. TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL 
1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia ( MSDM ) adalah merupakan salah satu bidang 
ilmu dari Manajemen Umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian (Veithzal Rivai, 2004:1). 

Menurut Edwin B. Flippo yang dikutip dari  Suwarno (2001 : 3) mengatakan bahwa: 
“Management is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, 
development, compentation, integration, maintenance, and societal objectives are 
accomlished“. 

Artinya: Bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
pengendalian dan pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pemberhentian Pegawai dengan maksud terwujudnya tujuan 
perusahaan, individu, Pegawai dan masyarakat. 

Menurut Mangkunegara (2000:12) menyatakan bahwa:  
“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 
pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, 
dan pemisahaan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. 
 
Dari pendapat tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah merupakan suatu ilmu dan seni dalam 
pengelolaan sumber daya manusia dengan segala permasalahannya, agar diperoleh suatu 
kelompok kerja yang efektif untuk mencapai tujuan. 

Menurut Werther dan Davis yang dikutip dari Marihot (2002:3)  mengatakan 
bahwa: “Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yaitu untuk meningkatkan 
produktivitas Pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi tingkat perputaran kerja 
atau meningkatkan loyalitas para Pegawai dalam organisasi“.  

Veithzal Rivai (2000:8) mengemukakan bahwa: “Tujuan Manajemen Sumber Daya 
Manusia  (MSDM)  adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang 
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ada dalam organisasi melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis 
dan sosial”.  

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 
adalah : 
1) Peningkatan efisiensi; 
2) Peningkatan efektifitas; 
3) Peningkatan produktivitas; 
4) Rendahnya tingkat perpindahan pegawai; 
5) Rendahnya tingkat absensi; 
6) Tingginya tingkat kepuasan kerja pegawai; 
7) Tingginya tingkat kualitas pelayanan; 
8) Rendahnya tuntutan (komplain) dari pelanggan. 

 
 

2. Kompetensi SDM 
Pengertian dan arti kompetensi dikemukakan oleh Spencer (dalam Moeheriono, 

2009:3), yaitu karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas 
kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki 
hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif 
atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (a 
competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to 
criterian referenced effective and or superior performance in a job or situation).  

Robert A. Roe (2001), mengemukakan definisi dari Kompetensi yaitu:  
“Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty or role. 

Competence integrates knowledge,  skills, personal values and attitudes, and 
Competence builds on knowledge and skills and is acquired through work 
experience and learning by doing“. Artinya yaitu: “Kompetensi dapat digambarkan 
sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas formil, peran atau tugas 
wajib, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, 
sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun 
pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan 
pembelajaran yang dilakukan”. 
 
Kenneth  H. Pritchard (2001) mendefinisikan kompetensi sebagai kombinasi 

pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), kebiasaan (abilities), karakteristik personal 
(personal characteristics) dan faktor-faktor  individual lainnya yang membedakan kinerja 
superior dan kinerja rata-rata pada situasi spesifik tertentu. Kenneth H Pritchard 
menggaris bawahi kompetensi terkait erat dengan pekerjaan dan pekerja. 

Menurut Mathis and Jackson (2001), Kompetensi adalah karakteristik dasar yang 
dapat dihubungkan dengan kinerja individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri 
dari Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan Kemampuan (Ability). 
Pengetahuan lebih terlihat dan mudah dikenali dalam mencocokan orang terhadap 
pekerjaannya, hal ini merupakan kompetensi yang terlihat, sedangkan keterampilan 
walaupun sebagian dapat terlihat seperti keterampilan dalam membuat laporan 
keuangan, sebagian lain seperti keterampilan bernegosiasi sulit teridentifikasi. 
Sementara kecakapan yang dapat meningkatkan kinerja merupakan kompetensi 
tersembunyi. 
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Definisi kompetensi yang lebih sederhana diuraikan oleh Steven Moulton yang 
menyebutkan bahwa, “Bagi organisasi, Kompetensi bisa didefinisikan sebagai 
kemampuan teknikal yang membedakan perusahaan dengan pesaing. Sementara  bagi 
individu, Kompetensi bisa didefinisikan sebagai kombinasi pengetahuan, keahlian dan 
kebiasaan yang mempengaruhi kinerjapadasaat indvidu melakukan pekerjaannya“. 
Selain itu, menurut Moulton, deifinisi kompetensi bisa sangat beragam dan berbeda dari 
satu orang ke orang lainnya. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah 
kemampuan kerja yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap serta nilai-
nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan 
tugasnya secara professional, efektif dan efisien. 

Tinggi atau rendahnya kompetensi seseorang akan dibuktikan dan ditunjukan 
apabila ia sudah melakukan pekerjaan. Menurut Moeheriono (2009:13), dalam setiap 
individu  seseorang terdapat beberapa karakteristik kompetensi dasar, yang terdiri atas : 
1) Watak (traits) yaitu sesuatu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku 

atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu, misalnya percaya 
diri (self confidence), kontrol diri  ( self control ), ketabahan atau daya tahan 
(hariness). 

2) Motif  (motive) yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten 
dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam 
diri seseorang yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan. 

3) Bawaan (self concept) yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan 
nilai-nilai  tersebut  dapat diukur melalui tes untuk mengetahui nilai (value)  yang 
dimiliki, apa yang menarik seseorang untuk melakukan sesuatu. 

4) Pengetahuan (knowledge) yaitu informasi yang dimliki seseorang pada bidang atau 
area tertentu. 

5) Keterampilan (trainned) atau keahlian (skill) yaitu kemampuan untuk melaksanakan 
tugas tertentu baik secara fisik atau mental. 

 
Kompetensi pengetahuan dan ketrampilan lebih cenderung mudah dikembangkan 

melalui program pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai khususnya bagi Pegawai yang 
dianggap kompetensinya masih rendah. Kompetensi konsep diri, watak dan motif 
merupakan personality ice berg yang tersembunyi sehingga cukup sulit untuk 
dikembangkan. 

 
3. Motivasi Kerja  

Disamping kompetensi, motivasi yang merupakan kekuatan yang mendorong 
seseorang untuk berperilaku ke arah tujuan juga merupakan faktor penentu bagi kinerja. 
Kata motivasi (motivation) berasal dari kata motif (motive) yang berarti dorongan, sebab 
atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu 
kondisi yang mendorong seseorang atau yang menjadi sebab seseorang melakukan 
sesuatu kegiatan aktivitas (Nawawi, 1997). 

Menurut  Prof. Dr. Veithzal Rivai, M.B.A  (2011:839), motivasi dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1) Sebagai suatu kondisi yang menggerakan manusia ke arah suatu tujuan tertentu; 
2) Suatu keahlian dalam mengarahkan Pegawai dan Perusahaan agar mau bekerja 

secara berhasil sehingga keinginan Pegawai dan tujuan Perusahaan sekaligus dapat 
tercapai; 
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3) Sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku, pelajaran motivasi sebenarnya 
merupakan pelajaran tingkah laku; 

4) Sebagai  energi  untuk membangkitkan dorongan dalam diri; 
5) Sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara 

perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. 
 
Pada dasarnya motivasi dapat memacu Pegawai untuk bekerja keras, sehingga 

dapat mencapai tujuan individu maupun tujuan organisasi. Perilaku manusia pada 
hakikatnya adalah berorientasi pada tujuan dengan kata lain bahwa perilaku seseorang 
pada umumnya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai tujuan.  Satuan dasar dari 
perilaku adalah kegiatan, sehingga dengan demikian semua perilaku adalah serangkaian 
aktivitas-aktivitas. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja Pegawai sehingga 
berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Mc. Cormick (dalam Prabu, 2005 : 94), mendefinisikan motivasi kerja 
sebagai “work motivation is defined as conditions witch influence the arousal, direction, 
and maintenance of behaviours relevant in work settings“.  Artinya motivasi kerja 
merupakan kondisi yang pengaruhnya membangkitkan, mengarahkan dan memelihara 
perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja.  

Menurut Sihotang (2007:243) Motivasi berasal dari kata motivation, yang berarti 
dorongan daya batin, sedangkan to motivate artinya mendorong untuk berperilaku atau 
berusaha. Motivasi  berhubungan  dengan arah dari perilaku, kekuatan respon untuk 
bertindak,  ketahananperilaku dalam kurun waktu tertentu, perilaku dan prestasi. 

Menurut David Mc Clelland dalam Veithzal Rivai (2011 : 840) menganalisa tentang 
tiga kebutuhan manusia yang sangat penting di dalam organisasi tentang motivasi 
mereka. McClelland Theory of Need’s  memfokuskan  kepada tiga hal, yaitu: 
1) Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan dan prestasi (Need forachievement)  yaitu  

kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar perusahaan yang telah 
ditentukan juga perjuangan Pegawai menuju keberhasilan. 

2) Kebutuhan  dalam mencapai kekuasaan atau otoritas kerja  seseorang (Need for 
Power) yaitu kebutuhan untuk membuat orang berperilaku dalam keadaan yang 
wajar dan bijaksana di dalam tugasnya masing-masing. 

3) Kebutuhan  berafiliasi (Need for affiliation)  yaitu  hasrat untuk bersahabat dan 
mengenal lebih dekat rekan atau para Pegawai di dalam organisasi. 

 
Need for achievement artinya bahwa  beberapa orang memiliki keinginan untuk 

mencapai kesuksesan. Mereka berusaha berjuang keras untuk memenuhi ambisi dan 
prestasi secara pribadi (high achiever) daripada mencapai kesuksesan dalam bentuk 
penghargaan organisasi.  Sehingga mereka melakukannya lebih baik, lebih efektif dan 
lebih efisien dari waktu ke waktu.  Maksud dari high achiever disini adalah Pegawai yang 
dalam menyelesaikan tugasnya selalu ingin bekerja dan berprestasi lebih baik dari orang 
lain (better than others). 

High achiever selalu mencari suasana kerja dalam suatu proyek atau keadaan 
dimana mereka dapat memikul  tanggung jawab secara pribadi untuk memecahkan 
masalahnya dan memperoleh kembali jawaban yang cepat dan tepat dari suasana 
tersebut.  High achiever  tidak berfikir untung-untungan atau spekulasi, tetapi dengan 
perhitungan yang akurat dan tepat.  High achiever selalu akan merencanakan segala 
sesuatunya dengan matang dan tanggung jawab. 
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4. Disiplin Kerja 
Menurut Veithzal Rivai (2011 : 825),  mengungkapkan bahwa Disiplin kerja adalah 

suatu alat yang digunakan para Manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai 
suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 
peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Sementara itu pendapat lain mengatakan bahwa suatu kedisiplinan penting bagi 
suatu organisasi, sebab dengan adanya kedisiplinan akan dapat ditaati oleh sebagian 
besar para Pegawai, dengan demikian adanya kedisiplinan tersebut diharapkan 
pekerjaan akan dapat dilakukan secara efektif. Nitisemito (2001) memberikan definisi 
kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai 
dengan peraturan tertulis maupun biasa dari suatu perusahaan atau instansi.  Bilamana 
kedisplinan tidak dapat ditegakkan, maka  kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan 
tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Senada dengan Nitisemito, Sinungan (2003:135) mendefinisikan disiplin sebagai 
sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang yang senantiasa berkehendak 
untuk mengikuti atau mematuhi segala aturan atau keputusan yang telah ditetapkan 

Menurut Siagian (2004:304), berpendapat bahwa Pendisiplinan Pegawai adalah 
suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap 
dan perilaku Pegawai sehingga secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif 
dengan para Pegawai yang lain serta  meningkatkan prestasi kerja. 

Disiplin yang merupakan faktor penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 
merupakan tugas para Manajer agar para Pegawai mempunyai kesadaran untuk mentaati 
semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.  Secara sederhana disiplin 
dapat dikatakan sebagai bentuk sikap, perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan 
peraturan-peraturan yang berlaku  dalam organisasi baik yang tertulis maupun yang 
tidak tertulis.  

Disiplin adalah tindakan manajemen untuk menegakkan standar organisasi. 
Tindakan ini bisa bersifat preventif atau bisa bersifat korektif. Newstrom and Davis 
(2002:243),  mengemukakan: “Preventive diciplin is action taken to encourage employees 
to follow standards ang rules so that infractions do not  occur “.  Artinya disiplin preventif 
adalah tindakan yang dilakukan untuk mendorong Pegawai mentaati standar dan 
peraturan sehingga tidak terjadi pelanggaran.  Tujuan pokok dari disiplin preventif ini 
adalah mendorong Pegawai untuk memiliki disiplin diri pribadi.  Dengan cara ini para 
Pegawai diharapkan mempunyai disiplin diri bukan karena paksaan dari Pimpinan.  
Sehingga kedisiplinan muncul karena dorongan dari diri Pegawai itu sendiri. Disipiln 
preventif merupakan tanggung jawab seorang Pemimpin, oleh karenanya Pimpinan 
berusaha agar Pegawai mengetahui dan memahami standar aturan yang berlaku. 
Sedangkan pendisiplinan korektif dilakukan setelah adanya pelanggaran.   

Selanjutnya Newstrom and Davis (2002 : 112), mengemukakan, “Corrective 
dicipline is action that follows infraction of rules, it seeks  to discourage further infractions 
so that future actswill  be compliance with standards “.  Pendisiplinan korektif adalah 
tindakan-tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran terhadap peraturan, 
tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut sehingga 
diharapkan tidak ada lagi pelanggaran terhadap aturan. Tujuan dari tindakan ini adalah 
untuk memperbaiki prilaku pelanggar dan mencegah orang lain melakukan tindakan 
yang sama.  Jadi pada dasarnya kedisiplinan kerja menjadi tolak ukur untuk mengukur 
atau mengetahui, apakah fungsi-fungsi MSDM lainnya secara keseluruhan telah 
dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh organisasi atau perusahaan. 
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Menurut  Fred Luthans (2006 : 270), terdapat Tiga bentuk disiplin kerja, yaitu  : 
1) Disiplin Preventif 

Adalah suatu upaya untuk menggerakkan Pegawai mengikuti dan mematuhi 
pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Dengan cara 
preventif, Pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan 
perusahaan. 

2) Disiplin Korektif 
Adalah suatu upaya menggerakkan Pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan 
mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku 
pada peusahaan.  Tujuannya untuk memperbaiki Pegawai pelanggar. 

3) Disiplin Progresif 
Adalah memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-
pelanggaran yang berulang.  Tujuannya untuk agar karyawan untuk mengambil 
tindakan-tindakan korektif sebelum mendapat hukuman yang lebih serius. 

 
Veithzal Rivai(2011 : 825), mengemukakan empat bentuk disiplin kerja, yaitu : 

1. Disiplin retributif (retributive dicipline), yaitu berusaha menghukum orang yang 
berbuat salah 

2. Disiplin korektif (corrective dicipline), yaitu berusaha membantu Pegawai 
mengoreksi perilakunya yang tidak tepat 

3. Perspektif hak-hak individu (individual right perspective), yaitu berusaha 
melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan indisipliner  

4. Perspektif utilitarian (utilitarian perspective), yaitu berfokus pada penggunaan 
disiplin hanya saat konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-
dampak negatifnya. 

 
Menurut Keith Davis dan Werther (1996 : 87- 91), dalam Mangkunegara (2007:304-

306), menyatakan bahwa jenis-jenis disiplin meliputi tiga hal diantaranya: 
1. Disiplin Preventif  (Preventive Dicipline) 

Yaitu tindakan yang dilakukan untuk mendorong Pegawai mentaati standard dan 
peraturan sehingga tidak terjadi pelanggaran. Tujuan pokoknya adalah mendorong 
pegawai untuk memiliki disiplin diri.  

2. Disiplin Korektif (Corrective Dicipline) 
Yaitu Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran peraturan, tindakan 
ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut sehingga 
tindakan di masa yang akan datang akan sesuai dengan standar. Tindakan korektif 
biasanya berupa jenis hukuman tertentu dan disebut tindakan disipliner. Tujuan 
tindakan disipliner adalah positif. Sifatnya mendidik dan memperbaiki. Tujuanya 
adalah memperbaiki prilaku pelanggar di masa yang akan datang dan bukan 
menghukum prilaku pelanggar di masa lalu. Tindakan disipliner yang paling akhir 
adalah pemecatan, yaitu pemberhentian pegawai karena alasan tertentu. 

3. Disiplin  Progresif (Progresive Dicipline) 
Kebanyakan perusahaan menerapkan kebijakan disiplin progresif,  yang berarti  
bahwa pengulangan pelanggaran akan dijatuhkan hukuman yang lebih berat.  
Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pegawai untuk memperbaiki diri 
sebelum terkena hukuman yang lebih serius. Pendisiplinan yang progresif juga 
memberikan waktu bagi pimpinan untuk bekerjasama dengan pegawai guna 
memperbaiki kesalahan yang dilakukan, seperti mangkir tanpa alasan yang dapat 
dibenarkan. 
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5. Kinerja Pegawai 
Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2004, 67) mengatakan: “Istilah Kinerja 

berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi 
sesungguhnyadicapai oleh seseorang). Pengertian Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil 
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang Pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Moeheriono (2002:60) mengemukakan bahwa Kinerja atau performance 
merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan 
atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang 
dituangkan melalui perencanaan strategi organisasi. 

Kinerja didefinisikan oleh Bernadin dan Russel (1998:239) sebagai “record of 
outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time periode“, 
yang mengandung arti bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai dalam melaksanakan 
pekerjaannya selama periode tertentu. 

Sejalan dengan Bernadin dan  Russel,  menurut Cardoso Gomes (2003 : 142),  
mengatakan kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan yang spesifik 
atau aktivitas selama periode waktu tertentu, yang terdiri dari  :  
1) Quantity  of work, jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pada periode tertentu. 
2) Quality of work, kualitas pekerjaan yang dicapai berdasarkan syarat yang ditentukan. 
3) Job knowledge, pemahaman Pegawai pada prosedur kerja dan informasi teknis 

tentang pekerjaan  
4) Creativeness, kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi kerja dan dapat 

diandalkan dalam pekerjaan. 
5) Cooperation, kerjasama dengan rekan kerja dan atasan. 
6) Depandability, kemampuan menyelesaikan pekerjaan tanpa tergantung kepada 

orang lain. 
7) Inisiative, Kemampuan melahirkan ide-ide dalam pekerjaan. 
8) Personal qualitie, Kemampuan dalam berbagai bidang pekerjaan. 

 
Menurut  Gibson (1996:70), Kinerja  (performance) adalah hasil yang diinginkan 

dari perilaku.  Dan kinerja individu  adalah dasar kinerja organisasi.  
Menurut Dessler (1992:514-516), ada 5 (lima) faktor dalam penilaian kinerja yaitu: 

1) Kualitas pekerjaan meliputi : akurasi, ketelitian, penampilan dan penerimaan  
keluaran. 

2) Kuantitas pekerjaan meliputi : volume keluaran dan kontribusi. 
3) Supervisi yang diperlukan, meliputi : membutuhkan saran, arahan, atau perbaikan. 
4) Kehadiran meliputi : regulasi, dapatdipercaya atau diandalkan dan ketepatan waktu. 
5) Konservasi meliputi : pencegahan pemborosan, kerusakan, pemeliharaan peralatan. 

 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka arti (performance) atau Kinerja adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya 
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral maupun etika. Disamping itu, Kinerja (performance) diartikan sebagai hasil 
kerja seseorang Pegawai, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara 
keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukan buktinya secara 
kongkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang lebih ditentukan). 
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C. METODOLOGI PENELITIAN 
Menurut Sugiyono (2003:3), bahwa Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara varibel satu 
dengan variabel yang lain.  

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi 
(explanasi method) dengan pendekatan asosiatif. Metode ini digunakan untuk 
mengetahui korelasi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).  Menurut  
Singarimbun (1989:5),“ Penggunaanmetode ini bukan saja menggambarkan konsep dan 
fakta yang ada, tetapi bermaksud menganalisis dan menjelaskan hubungan kausal antara 
variabel-variabel melalui pengujian hipotesa “. 

Di dalam penelitian ini, informasi penting yang dikaitkan dengan penelitian 
diperoleh melalui kuisioner denganmenggunakan “Skala Likert “, sebagai teknik 
pengumpulan data utama kemudian wawancara serta studipustaka dan dokumentasi. 
Melalui metode tersebut yang digunakan variabel-variabel penelitian dijabarkan ke 
dalam indikator, yang diukur secara kuantitatif sehingga hipotesis dapat diuji secara 
statistik.  Uji statistik yang digunakan adalah  Uji Korelasi Pearson Product Moment. 

Dengan mengacu kepada beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, “ 
Populasi adalah semua unit yang ingin diteliti dalam suatu Penelitian baik Lembaga atau 
Instansi maupun wujud manusia dari sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek 
penelitian”. 

Dengan mengacu pada pendapat tersebut di atas , maka Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 59 orang. 

Sample menurut Arikunto  (2002:109) adalah “Sebagian atau wakil populasi yang 
diteliti“. Selanjutnya sampel yang diambil dari penelitian ini adalah Pegawai yang 
menduduki jabatan fungsional dan berstatus sbagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Sedangkan Tenaga Kerja Honorer, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sarjana 
TKS)  tidak dalam penelitian ini tidak dijadikan sampel dan untuk mendapatkan data dari 
mereka dilakukan dengan melalui wawancara, studi Literatur dan Dokumentasi. 

 
D. PEMBAHASAN 

Berdasarkan kajian dan kerangka teoritis, hasil penelitian yang relevan, dan 
kerangka berfikir penelitian di atas, dirumuskan hipotesa penelitian sebagai berikut 
terdapat  pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi Pegawai (X1) terhadap 
kinerja Pegawai (Y) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Bandung 
Barat,pengaruh positif yang signifikan antara motivasi kerja (X2) terhadap kinerja 
Pegawai (Y) pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung Barat. 

Adapun hasil analisis data maka didapatkan persamaan sebagai berikut: 
 

Y = 0,306X1 + 0,567X2 + 0,191X3 + Є 

Dimana : 
Y = Kinerja Pegawai 
X1 = Kompetensi 
X2 = Motivasi 
X3 = Disiplin Kerja 
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Besarnya  pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 
baik pengaruh langsung (Direct Effect) maupun pengaruh  tidak langsung (Indirect 
Effect) dapat di lihat pada  tabel berikut  ini : 

Tabel 1. 
Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung Variabel bebas terhadap  

variabel terikat  

Variabel 

Kinerja Pegawai 

 Pengaruh Tidak Langsung  

Pengaruh 
Langsung 

X1 X2 X3 
Pengaruh 

Total 

Kompetensi 9,37% - 8,57% 2,82% 20,80% 

Motivasi 32,17% 8,57% - 3,67% 44,40% 

Disiplin Kerja 3,66% 2,82% 3,67% - 10,10% 

Total Pengaruh X Ke Y 75,30% 

Sumber : Hasil perhitungan  
 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa variabel Kompetensi(X1) mempunyai 
pengaruh langsung sebesar 9,37%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya 
dengan Motivasi (X2) sebesar 8,57%, Pengaruh tidak langsung melalui Disiplin Kerja (X3) 
sebesar 2,82% dan total pengaruhnya adalah sebesar 20,80%.  

Variabel Motivasi (X2) mempunyai  pengaruh  langsung sebesar32,17%, pengaruh 
tidak langsung melalui hubungannya dengan Kompetensi (X1) sebesar 8,57%, dan 
pengaruh tidak langsung melalui Variabel Disiplin Kerja (X3) sebesar 3,67%, sehingga 
total pengaruhnya  sebesar 44,40%.  

Variabel Disiplin Kerja (X3) mempunyai pengaruh  langsung sebesar 3,66%, 
sedangkan pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan Kompetensi (X1) 
sebesar 2,82%, dan pengaruh tidak langsung melalui Motivasi (X2) sebesar 3,67%,  
sehingga  total  pengaruhnya sebesar 10,10%.  

Hasil perhitungan Koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan dalam 
persentase mengambarkan  besarnya  kontribusi semua variabel bebas yaitu Kompetensi 
(X1), Motivasi (X2), dan Disiplin Kerja (X3) dalam menentukan variasi  Kinerja Pegawai 
(Y) adalah sebesar 75,30%.   

Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi Kinerja Pegawai 
ditunjukan oleh nilai PyЄ = 0,247 atau sebesar 24,70%. Variabel lain dimaksud seperti 
lingkungan kerja,kompensasi, budaya organisasi, komunikasi dan lain sebagainya.  

Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara disiplin kerja (X3) terhadap 
kinerja Pegawai (Y) pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung 
Barat, pengaruh positif yang signifikan antara  kompetensi Pegawai (X1), motivasi kerja 
(X3), dan disiplin kerja (X3) terhadap kinerja Pegawai(Y)  pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil  Kabupaten Bandung Barat secara simultan. 

Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : (1) analisis deskriptif terutama 
untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif, berupa koefisien 
determinasi yang menyatakan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak 
bebas, analisis Kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel 
penelitian, sedangkan analisis deskriptif/kualitatif digunakan untuk menggali perilaku 
faktor penyebab. Metode analisis yang digunakan berupa cross-sectional analysis. Dengan 
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menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang 
bersifat komprehesil. 

Keeratan hubungan di antara variabel bebas, dan besaran koefisien jalur dari 
variabel bebas terhadap variabel terikat serta besaran pengaruh langsung maupun 
pengaruh  tidak langsung dari masing variabel tersebut, Pembahasan selengkapnya  dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Gambaran Kompetensi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten 

Bandung Barat. 
Kompetensi sudah berada pada kategori baik, namu demikian masih terdapat aspek 

yang lemah, yaitu mengenai pernyataan : Melaksanakan tugas dan pekerjaan menurut ide 
dan kemampuan sendiri/pribadi. Dan dalam melaksanakan tugas, tidak cepat putus asa 
dalam menghadapi persoalan pekerjaan.Hal tersebut sudah sesuai dengan kenyataan 
dilapangan bahwa mayoritas dari para Pegawai belum sepenuhnya memiliki ketajaman 
dalam pengamatan informasi pekerjaan. Pada umumnya pada saat ini, para Pegawai 
hanya mengandalkan arahan dari kordinator atau leadar dalam menjelaskan setiap 
pekerjaan yang akan dihadapi. Sehingga yang mereka kerjakan pada saat ini hanya 
bergantung pada aturan kerja atau standar kerja yang sudah baku. Dan berdasarkan hasil 
pengamatan selama dilapangan, para pegawai pada umumnya mudah merasa putus asa 
apabila mendapatkan permasalahan yang rumit dan komplex. 
2. Gambaran Motivasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Bandung 

Barat, 
Pada Motivasi pegawai belum merasa puas atas hasil kerja dan Hasil yang telah 

dikerjakan belum mendapatkan pengakuan dari pimpinan. Hal tersebut memang sesuai 
dengan fakta dilapangan, bahwa dalam setiap pencapaian hasil kerja selalu dianggap 
sama dengan yang lainnya artinya pimpinan tidak membeda bedakan hasil pekerjaan dari 
setiap Pegawai, pengakuan dari pimpinan hanya akan di berikan apabila telah tercapai 
target kerja secara maksimal ataupun keseluruhan, dan itu tidak diberikan kepada 
perorangan, namun kepada kelompok kerja masing masing wilayah, sehingga yang terjadi 
pada saat ini adalah para pegawai belum merasa puas atas setiap hasil kerjanya.  
3. Gambaran Disiplin Kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Bandung Barat. 
Pada umumnya para pegawai masih belum maksimal dalam memahami arti disiplin, 

sehingga yang terjadi saat ini, para Pegawai menanggap hal yang biasa dalam menerima 
teguran dari pimpinan, dan juga pimpinan selalu memaklumi atas setiap pelanggaran tata 
tertib, namun berdasarkan hasil pengamatan, sampai dengan saat belum pernah terjadi 
pelanggaran aturan yang berat, yang terjadi hanyalah sebatas pelanggaran-pelanggaran 
ringan seperti keterlambatan kehadiran. Dikarenakan lokasi kerja pada saat ini sangat 
jauh dari pusat kota dan berada di jalur kemacetan yang sangat tinggi. Selain itu dalam 
pemberian sanksi tidak sedikit pegawai yang merasa kurang adil, hal tersebut 
dikarenakan adanya faktor lain dalam pemberian sanksi seperti faktor kedekatan 
bawahan dengan pimpinan ataupun faktor orang tua si pegawai yang merupakan pejabat 
sebuah instansi, sehingga sanksi yang diberikan pun relatif berbeda antara pegawai yang 
satu dengan pegawai yang lain, hal ini banyak menimbulkan banyak pertentangan, yang 
dimana dalam pemberian sanksi seharusnya diberikan secara objektif tanpa pandang 
bulu dan harus dapat diterima dengan lapang dada oleh si pegawai, sehingga tidak 
terulang kembali kesalahan yang sama dan dapat menimbulkan efek jera pada pegawai 
yang melakukan kesalahan tersebut. 
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4. Gambaran Kinerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Bandung 
Barat. 
Kinerja pegawai dapat dikategorikan baik, namun demikian masih terdapat aspek 

yang lemah yaitu mengenai. pernyataan : Pimpinan memberikan kewenangan pada para 
pegawai untuk menentukan keputusan, dan Semangat dalam melakukan  pekerjaan  baru 
untuk meraih prestasi kerja masih belum optimal. Kenyataan dilapangan menunjukan 
bahwa pimpinan belum sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada para pegawai 
untuk memiliki wewenang dalam memberikan keputusan sehingga apabila terjadi 
sesuatu hal yang penting atau darurat, para pegawai tidak bisa menentukan keputusan 
dikarenakan segala wewenang diputuskan secara langsung oleh pimpinan. 
5. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

Kabupaten Bandung Barat. 
Kompetensi  memberikan kontribusi yang besar terhadap Kinerja di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Bandung Barat, dikarenakan pekerjaan 
mereka pada saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih disamping 
pengetahuan, keterampilan dan penguasaan materi yang mendalam, diperlukan juga 
kemampuan dalam mengelola konsep diri, yaitu sikap, nilai atau self image atau citra dari 
seseorang, Contoh percaya diri merupakan keyakinan prang bahwa mereka dapat efektif 
dalam berbagai situasi, merupakan bagian dari konsep dirinya dikarenakan mereka 
berhadapan secara langsung dengan masyarakat. 

Hal tersebut sejalan dengan teori yang mengemukakan keterkaitan antara 
Kompetensi  dengan kinerja, Peningkatan prestasi kerja dan pengakuan adakalanya dapat 
dipenuhi dengan memberikan tugas yang menarik untuk dikerjakan,Ini suatu tantangan 
bagaimana suatu pekerjaan direncanakan sedemikian rupa, sehingga menstimulasi dan 
menantang pegawai serta menyediakan kesempatan baginya untuk maju, 
6. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

Kabupaten Bandung Barat. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, Variabel Motivasi (X2) mempunyai  pengaruh  

langsung sebesar 31,03%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan 
Kompetensi (X1) sebesar 8,70%, dan pengaruh tidak langsung melalui Variabel Disiplin 
Kerja (X3) sebesar 3,45%, sehingga total pengaruhnya  sebesar 43,20%.Motivasi berada 
pada urutan pengaruh terbesar terhadap kinerja. 

Pegawai dapat bekerja secara profesional karena pada dirinya terdapat motivasi 
yang tinggi, pegawai yang memiliki motivasi yang tinggi  akan melaksanakan tugasnya 
dengan penuh semangat dan energik, karena ada motif-motif atau tujuan tertentu yang 
melatar belakangi tindakan tersebut, Motif itulah sebagai faktor pendorong yang 
memberi kekuatan kepadanya, sehingga ia mau dan rela bekerja keras. 
7. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

Kabupaten Bandung Barat. 
Adanya keterkaitan antara Disiplin Kerja organisasi dengan efektivitas yang 

ditampilkan dari adanya peningkatan kinerja para pegawai di lingkungan organisasi, 
Pentingnya Disiplin Kerja dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja organisasi 
melalui kinerja para pegawai, serta efektivitas organisasi tampak bahwa hilangnya 
Disiplin Kerja dari para pegawai terhadap organisasinya dapat mengurangi efektivitas 
organisasi, sebagai dampak dari menurunnya Disiplin Kerja para pegawai,   
8. Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Disiplin Kerja di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil  Kabupaten Bandung Barat. 
Hasil perhitungan Koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan dalam 

persentase mengambarkan  besarnya  kontribusi semua variabel bebas yaitu Kompetensi  
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(X1), Motivasi (X2), dan Disiplin Kerja (X3) dalam menentukan variasi  Kinerja (Y) adalah 
sebesar 75,20%,  Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi 
Kinerja Pegawai ditunjukan oleh nilai Py= 0,248 atau  sebesar 24,80%%, Variabel lain 
dimaksud seperti kepemimpinan, kompensasi, budaya organisasi, komunikasi, 
lingkungan kerja dan lain sebagainya. 

 
E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya mengenai Pengaruh Kompetensi, 
Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil  Kabupaten Bandung Barat, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Gambaran Kompetensi secara keseluruhan dapat digambarkan cukup baik menuju 

baik, namun demikian masih terdapat aspek yang lemah, yaitu mengenai kemampuan 
dalam melaksanakan tugas masih belum optimal. Dan yang kedua adalah mengenai 
melaksanakan tugas, pegawai pada umumnya cepat putus asa dalam menghadapi 
persoalan pekerjaan yang rumit.  

2. Motivasi berada pada kategori Cukup Baik Menuju Baik.  namun demikian masih 
terdapat aspek yang lemah, yaitu mengenai kepuasan atas hasil kerja masih belum 
optimal. Dan terendah kedua adalah mengenai Saya selalu membantu rekan kerja 
masih belum maksimal. 

3. Disiplin Kerja berada pada kategori Cukup Baik Menuju Baik namun demikian masih 
terdapat aspek yang lemah yaitu mengenai pernyataan di instansi tempat saya 
bekerja belum ada penjelasan tentang prosedur yang merupakan pedoman penting 
bagi pelaksanaan kerja dan disiplin para pegawai. Dan dan terendah kedua adalah 
mengenai pernyataan instansi ini, saya selalu mentaati semua peraturan yang 
ditetapkan yang ditetapkan oleh pimpinan dengan penuh kesadaran. 

4. Kinerja Pegawai berada pada kategori baik, Namun demikian masih terdapat aspek 
yang lemah yaitu mengenai pernyataan: Memiliki rasa tanggung jawab terhadap 
pekerjaan  masih belum maksimal dengan. Dan pernyataan setiap pekerjaan selalu 
menunggu perintah dari atasan. 

5. Kompetensi memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Bandung Barat dengan total 
pengaruh sebesar 20,80%. 

6. Motivasi  Kerja berada pada urutan terbesar pengaruhnya terhadap kinerja di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Bandung Barat, dengan total 
pengaruh sebesar 44,40%. 

7. Disiplin memberikan kontribusi terkecil pengaruhnya terhadap kinerja di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Bandung Barat dengan total 
pengaruh sebesar 10,1%. 

8. Secara simultan Kompetensi, motivasidan Disiplin Kerja berpengaruh terhadap 
kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Bandung Barat 
sebesar 75,2% Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi 
kinerja ditunjukan oleh nilai Py= 0,248 atau sebesar 24,8%, Variabel lain dimaksud 
seperti lingkungan kerja,kompensasi, budaya organisasi, komunikasi dan lain 
sebagainya. 
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